
PREGAÇÃO DIA 07/08/2016 –  A tragédia e redenção humana. 

TEXTOS BASE: ROMANOS: 1: 18-32,  COLOSSOSENSES 1:13-23. 

 INTRODUÇÃO. 

O mundo contemporâneo passa por um momento de crise moral absurda. Contudo, 

não deixa de ser algo parecido com o vivido em diversos outros momentos da história 

da humanidade, tal como relatado nas escrituras.  O sofrimento, por assim dizer, o 

desequilíbrio de tudo o que exista ocorreu por causa do pecado original. Isso se 

propagou a todos os homens como disse Paulo, absolutamente todos. Somente  

Jesus Cristo pode resolver tão terrível situação, lavando o homem do pecado e o 

livrando da ira e juízo de Deus. Temos, portanto, uma resposta sólida e firme, mas não 

em nós mesmos, e sim nas escrituras sagradas. Vejamos o quadro terrível da 

consequência do pecado na humanidade. 

1. A TRAGÉDIA HUMANA, A IMPOSSSIBILIDADE DO HOMEM GLORIFICAR 

A DEUS 

Romanos 1: 18-32. 

A manifestação de Deus na criação 

18 ao 20: A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão do 

homem que detêm a verdade pela injustiça,porquanto o que Deus se pode conhecer é 

manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de 

Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se 

reconhecem, desde o principio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que 

formam criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Referencia a Chesterton de 

uma catástrofe cósmica. 

A loucura do homem leva-o a “modificar” Deus, além de criar deuses que lhes 

agradem. 

21 ao 27: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, 

nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, 

obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-lhes por sábios, tornaram-se 

loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de 

homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus 

entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para 

desonrarem seu corpo entre si, pois ele mudaram a verdade de Deus em mentira, 

adorando e servindo a criatura em lugar do criador, o qual é bendito eternamente. 

Amém. Por causa disso, os entregou Deus as paixões infames; porque as mulheres 

mudaram o modo natural de suas relações intimas por outro, contrário a natureza; se 

inflamaram mutuamente  em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com 

homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu erro. 

A soberba humana, orgulho, o perigo do humanismo e relativização moral. 

28 ao 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os 

entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, 



cheios de toda injustiça, avareza e maldade; possuídos de inveja, homicídio, contenda, 

dolo e malignidade: sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, 

insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, 

insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, reconhecendo eles 

a sentença de Deus, de que são passiveis de morte os que tais coisas praticam, não 

somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. 

O quadro que Paulo apresenta trata da história da humanidade em geral, mas também 

dos perigos que envolvem a minha vida em particular.  O homem peca sem saber, 

peca sabendo, ainda sente orgulho de tal situação, mais ainda, justifica sua ação 

como inevitável ou agradável.  O homem, em resumo, foge de qualquer 

responsabilidade quando afastado de Deus, a única responsabilidade que tem é com 

seus impulsos, de modo que a felicidade a qualquer custo é o que importa. Deus, 

porém se manifesta a todos, mesmo os gentios por meio de seus atributos, agora 

também pelo evangelho, nenhum homem sem Cristo escapará da ira de Deus. 

Como escapará a humanidade dessa situação catastrófica? 

Como irei me livrar de mim mesmo, dessa minha natureza pecadora e que desafia 

com orgulho a Deus?  

Precisamos de uma redenção eficaz e permanente, que não vem de homem algum, 

mas somente alguém Santo poderia fazer isso. Jesus Cristo, senhor de tudo que 

existe e Santo dos Santos. 

2. A REDENÇÃO, A CURA DO HOMEM CAÍDO E DE TODO O CÓSMOS. A 

VERDADEIRA REVELAÇÃO DE DEUS E SEUS FEITOS 

COLOSSENSES 1: 13-23. 

A soberania de Deus é absoluta, como tal somente através dele pode vir a 

Salvação. Quis Deus demonstrar seu amor em Cristo 

13 ao 19: Ele nos transportou do império das trevas  e nos transportou para o reino do 

Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a 

imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas 

todas as coisas, nos céus e sobre a Terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, 

sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e 

para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, 

da Igreja. Ele é o principio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter 

a primazia, porque aprouve a Deus que, nele residisse toda a plenitude.  

A regeneração do primeiro quadro catastrófico.  Da ira de Deus para sua paz 

eterna. 

20 ao 23: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele 

reconciliasse  consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a Terra, quer nos céus. E 

voz outros também, que outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas 

vossas obras malignas, agora, porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante 

sua morte, para apresentar-vos para ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que 

permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não como deixados afastar da esperança do 



evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e qual eu, 

Paulo, me tornei ministro. 

3. Convite ao arrependimento da forma de pensar, tal como para o evangelho e 

segurança da salvação. Como terei certeza dessa salvação ser segura por ele? 

João 10: 27 -30: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me 

seguem. Eu lhes dou a vida eterna; jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da 

minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo; e da mão de meu pai 

ninguém pode arrebatar. 

Romanos 8: 37 -39: Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por 

meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem 

os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os 

poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá 

separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

Vamos perseverar em Cristo em segurança de que a ira de Deus não se encontra em 

quem o segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


